
FloreoKids- BSO Pimmetje

Reis om de wereld 4-12: Week 4 Azië
09 augustus t/m 13 augustus

Hallo allemaal,

Azië is een werelddeel dat je fantasie en al je zintuigen weet te prikkelen. Of het nu genieten
is van een heerlijke Vietnamese loempia of lekkere Japanse sushi is, smaken zal het zeker!
Steeds meer zien we Azia�sche invloeden terug in ons dagelijkse leventje. Wat dacht je van
vuurwerk of Pokémon? Het komt allemaal uit Azië

Toch zul je deze week ook wel nieuwe dingen gaan ontdekken. We snuiven een heel klein
beetje aan de cultuur van Japan, worden echte Azia�sche krijgers en vieren Chinees
nieuwjaar. Het wordt een bijzondere week. Reis je mee?

Groetjes van het BSO-Team. 

Maandag 9 augustus
Japan

Kokeshi - Japans poppetje maken
Kokeshi poppen horen helemaal thuis in de Japanse cultuur, het is een
stukje van de geschiedenis geworden. Wij proeven een beetje van de
cultuur bij het maken van dit leuke poppetje!

Tsunami simulator
Na een aardbeving in de zee kan een tsunami ontstaan. Vertaald uit het
Japans betekent dat havengolf. Het is een enorme golf water die de kust
bereikt. Wil je zien hoe dat zit?

Playback je gek
Bijna iedere Japanner is dol op karaoke en playbacken. In deze Playback
je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoe� natuurlijk geen
liedje te zijn. Het kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een
film. Hoe gekker hoe beter!
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Dinsdag 10 augustus
China

Gelukspoppetjes maken
Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze poppetjes
geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?

Chinese muur
Een varia�e op gewoon normaal �kkertje; we vormen een Chinese muur!
Wie lukt het om als laatste over te blijven?

Woensdag 11 augustus
Ninja's en samoerais

Ninja varia
We maken ninja's van verschillende soorten knutselmaterialen. Ze zien er
cool uit en het leuke is ook dat je er nog mee kunt spelen als ze klaar zijn.

Vega loempia
Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo lekker!

Donderdag 12 augustus
Zalige sushi

Wafel-sushi
Lekker, sushi! Maar deze sushi is wel heel bijzonder. We maken sushi van
wafels en fruit. Smul jij ook mee?

Dansende rijst
Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen. Rijst wil ook
weleens dansen, maar dan niet door muziek. Ontdek �jdens dit proe�e hoe
dat kan!

Vrijdag 13 augustus
Chinees nieuwjaar

Vuurwerk�kkertje
Iets met een lont, een pijl en a�ikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon
meedoen en dan maken we er een knallend feest van!

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen?
Schrijf je wens op een ster, versier de ster en hang deze in onze
wensenboom.

 


